
 
 
 
 

 
  

 

 عن العدالة
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

. نحن في األيام التي ذكرها النبي صلى  غضب هللا علينا ينزلهذا السبب ل.  األرضوجه عدالة على  هناك بقىلم ي.  " هو اسم هللالدا"الع
يحاولون تحقيق العدالة ، ويعتقدون أنهم يحافظون عليها ، لكنهم في الحقيقة يخدعون .  . ليس هناك عدالة في أي مكان هللا عليه وسلم

 . العدالة ضاعت.  . األبرياء يعاقبون ، وأولئك الذين هم مذنبون يلعبون بحرية الجميع
 

هناك نجاح في االقتصاد أو في  هللا ، لن يكونعون . وبدون  هللا يعيننا. بدون عدالة ، لن  هذا أهم بكثير من االقتصاد أو أي شيء آخر
ال . هذا يجب أن  يعاقب فيها األبرياء ، ويتم مكافأة المذنبينحيث  لعبة إنها. خاطئ  يسير بشكلأي شيء آخر ، وكل شيء يفعله الناس س

 يجب على.  ن! هذه نصيحة ألولئك الذين يقولون إنهم مسلمون ، وتحذير لآلخري ف من أحد! عليك أن تقول الحقيقة وال تخ يكون
. إذا لم  مسؤوليةال! إذا كنت في هذا المنصب ، فأنت تتحمل  تعرف بينما أنت"لم أكن أعرف" ،  . ال تقلأن يكونوا حذرين ن يالمسلم

جيد ، ت ستحاول القيام بعمل . إذا كنوالجبابرة ثم لن تقع في أيدي األوغاد ومن تستطع القيام بذلك ، فقل أنك ال تستطيع القيام بذلك ، 
 . . ال شيء يمكن أن يقف ضد عون هللا هللا عينكفسي

 
. العالم  . من أجل البالد واإلسالم تخلص من الشخص السيئ الذي يلعبعلينا أن ن.  . على المرء أن يخرج من اللعبة كان يلعب شخص

. بإذن هللا ، آمل أن يستمعوا  اإلسالمي بأسره. نحن أمل العالم  . يؤسفنا أن نقول إن هذا يحتاج إلى إصالح اإلسالمي كله يتطلع نحونا
! وفقنا  هللاحفظنا .  دجالالشيطان ، لعبة ال! إنها لعبة  عليك الخروج من اللعبة -. هناك لعبة  إلى هذه النصيحة وأن يتم إيقاف االضطهاد

 . من هللا التوفيقو ! هللا

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1414 اآلخرربيع  21-2019/7- 4 


